ZÁPIS jednání pracovní skupiny Vzdělávání rámci projektu

Řešení problémových oblastí komunitně
vedeného místního rozvoje II
Termín

5. 10. 2020

Čas

8:00 – 10:00

Místo

Online jednání

Přítomní

PrintScreen – J. Machek, A. Knytlová, E. Feyfarová, M. Pošíková, M. Hendrichová, L. Rumánková, J.
Hrubý, P. Kulíšek, J. Davidová, G. Geherová, Z. Odvody, E. Havlíčková, V. Kubernát, V. Machowská

1.

REFLEXE TEMATICKÉHO DNE
•
•

2.

málo respondentů zpětné vazby – důvodem je možná položení otázek, spousta otevřených otázek
ověřit, zda jsou zpracované všechny otázky z chatu – obrátit se na kancelář NS MAS

STANDARDY ČLENA PRACOVNÍ SKUPINY

Jak předáváme informace z PS Vzdělávání do území vlastního kraje
•

Karlovarský kraj
O směrem k MAS
 Přeposílání informací z MŠMT (informace k šablonám adresované na členy PS).
Přeposílání relevantních informací od vedoucí PS či domluvené na jednání PS, že jsou
k rozesílce po kraji. Emailem či telefonicky průběžné informace např. k AL, MASky v
obraze. Zjišťování relevantních informací od MAS telefonicky. Informace na jednání
krajské sítě - co je nového z PS.
O Směrem k MAP
 Přeposílání informací z MŠMT k šablonám (MAPy se také angažují v šablonách,
smyslem je pomoci školám). Přeposílání emailem či telefonicky aktuální informace k
MAP (to, co lze dál komunikovat navenek, např. sladění, kdy dát na RSK schválit
území MAP III). V počátcích MAP jsem měla svůj prostor na setkání MAP v rámci SRP.
A naopak od MAPů směrem k vedoucí PS podněty pro vyjednávání.

•

Pardubický kraj
O směrem k MAS
 na realizátory šablon-info z MŠMT a PS Vzdělávání, sběr dotazů, na všechny MAS info
z PS Vzdělávání (jako výše) a zjišťování informací, tipy na nové partnery a předání
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•

•

relevantních informací z kraje, RSK, spolupráce s ASZ a dalšími projekty v obl.
vzdělávání a nyní např. duševního zdraví
O směrem k MAP
 Info z PS a KKPK-založila jsem krajské klima, potkáváme se před IPo MAP, cca 4x očně,
svolávám já, účastní se všichni zástupci krajských IPs , na půdě SRP, máme sdílený
kalendář pro společné plánování akcí. Se zástupkyní SRP připravujeme obsah IPo
MAP (ten navíc dle skutečných potřeb realizátorů, včetně vzdělávání, inspirací apod.
Spolupracujeme se všemi realizátory MAP v kraji, s RSK (jsem člen). Sběr složitých
dotazů-jiné odpovědi z linky MAP.
Královéhradecký kraj
o směrem k MAS
 Na setkáních někdo ze 2 zástupců referuje, platí to pro všechny skupiny. asi 6x ročně.
Plus rozesílka když je materiál k předání. Asi netvoříme pravidelný souhrn.
o směrem k MAP
 Platforma MAP se schází nezávisle na KS MAS také 6x ročně, takže osobně nebo na
jednání a k tomu rozesílka čehokoli. Vlastně ovládáme SRP jednání a plánujeme je
my. KS mas zadala organizaci setkání PK.
Jihomoravský kraj
o směrem k MAS
 emailem souhrnně každý měsíc, příp. navíc i osobně při krajských setkáních (cca 2x
ročně)
o směrem k MAP
 emailem souhrnně každý měsíc, příp. navíc i osobně při krajských setkáních MAPů
(cca 1x za 6 týdnů)

Standarty člena PS Vzdělávání
- Člen PS má vytvořené dvě databáze MAS + MAP za svůj kraj a udržuje aktuální kontakty v obou
databázích
- Člen PS předává informace do území minimálně 1x za 3 měsíce – živě nebo emailem (tady se jedná
o obsáhlejší informace) jak pro MAS, tak pro MAP
- Emaily k přeposlání mají v první větě K přeposlání do území
- Každé území zajistí účast na jednáních PS Vzdělávání – buď hlavní člen nebo náhradník – ideální
75% účast
- Člen PS se účastní na výjezdním setkání v letních měsících
- Člen PS sleduje zápisy z PS a reaguje na společné úkoly

Další informace z konce jednání PS
Stěžejní informace do území se pravidelně aktualizují na stránkách pracovní skupiny – obecně za celou PS
Vzdělávání.
Úkol pro MP: Doplnit informace o MAP III na web NS MAS.
Výjezdní setkání Plzeňsko
- Lektorka na jeden den
- Cena 12 – 15 tisíc za den
- Eva Feyfarová bude mít zkušenost s alternativní firmou, budeme řešit následně

Strana 3/4

Články do časopisu Řízení školy
- Nyní 5 krajů již splnilo, StčK vybere hlavní článek
Petr Kulíšek – na kulatém stole o Globálním a rozvojovém vzdělávání, kde se připomínkovala zpráva od
Člověka v tísni. Petr pošle zprávu i s postřehy.
Následující PS Vzdělávání - 11.11.2020 15 – 17 hod

3.

HARMONOGRAM PS VZDĚLÁVÁNÍ - pro školní rok 2020/2021

HARMONOGRAM PS VZDĚLÁVÁNÍ - pro školní rok 2020/2021
3. listopad 2020

Konference - Úspěch pro každého žáka, Praha

11. listopad 2020

Videokonference, 15.00

10. prosinec 2020

Videokonference, v 9.00

20. – 23 leden 2021

Veletrh

7. leden 2021

Videokonference, 9.00

4. únor 2021

Videokonference, 9.00

4. březen 2021

Videokonference, 9.00

1. duben 2021

Videokonference, 9.00

6. květen 2021

Videokonference, 9.00

3. červen 2021

Videokonference, 9.00

1. červenec 2021

Videokonference, 9.00

12. - 13. srpen 2021

Výjezdní zasedání PS, Plzeň
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ZASEDÁNÍ VÝBORU NS MAS
Termín konání:

Místo:

Datum odevzdání zprávy:

13. říjen 2020

Praha

2. října 2020

9. listopad 2020

Kutná Hora

2. listopadu 2020

8. prosinec 2020

1. prosince 2020

